
 

 1

  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
  کردستان در اعتراض بهیکارگران نساج

د زدنيیماي دست به راهپشاني پرداخت دستمزدها عدم  
  ١٣٨٧داد مردهم چهاره شنبدو                                                                             نرايان ا آزاد کارگرهيتحادا

                                                              
ستمزدهايشان دست به راهپيمايی  کارگران نساجی کردستان در اعتراض به عدم پرداخت د١٤/۵/١٣٨٧امروز مورخه 

همانجا   و کرده برگزار مجمع عمومی خود را ، صبح٣٠/٨ساعتازاين کارگران امروز. جاده کمربندی سنندج زدنددر

.ندج راهپيمايی بکنندکارخانه دست به تجمع زده و يا در جاده کمربندی سنمقابل درتصميم گرفتند در  

نه تجمع نمودند و در ساعت يازده مقابل در کارخاآن درگران پس ازکار دود ساعت ده صبح به پايان رسيد واين مجمع ح

.صبح راهپيمايی خود را در جاده کمربندی به سمت شهر شروع کردند  

و انتظامی به محل رسيده و مانع  نيروهای امنيتی کرده بود  ه شاهو ادامه پيدا ين راهپيمايی که تا نزديکی کارخانبدنبال ا

. و اين نيروها صورت گرفت آنان به داخل کارخانه برگشتندگران و طی مذاکراتی که بين کار راهپيمايی کارگران شدند 

 بهمراه دو نفر از مامورين کار سنندج  رئيس حراست اداره  رئيس اداره کار و ،به درون کارخانهبا وارد شدن کارگران 

.محل حاضر شدبا کارفرما، مدير کارخانه نيز درامنيتی به ميان کارگران آمدند  و همانجا پس از تماس تلفنی   

اعالم نمودند وسوی کارفرما شدندازن پرداخت دستمزدهای معوقه خودکارگران خواهاکارخانه بعمل آمدمذاکراتی که دردر

به کردستان نساجی کارفرمای  يادآوری است  بهالزم  .رفتنخواهند نی تابستاتعطيالت به دستمزدهايشان  بدون دريافت   

کارگران  دستمزد ،تعطيالتازپس داده است وعده بروند وانی تعطيالت تابستبه  اعالم کرده است بايد کارگران

. به تعطيالت نخواهند رفتبدون دريافت دستمزدالم کرده انداعوقبول ندارند راکارگران اين امراما. کرد خواهدپرداخترا  

کارخانه بعمل آمد کارفرما تلويحا مديرو و رئيس اداره کارآنانطی مذاکراتی که ما بين کارگران، راهپيمايی پس ازامروز

 دستمزد کنون تا خرداد ماه کارگران نساجی کردستان از. کندقول داد ظرف روزهای آينده دستمزد کارگران را پرداخت 

تا دريافت اين کارگران اعالم کرده اند. کارفرما طلب کارندازرا نيز خود٨٦بن کارگری سالرا دريافت نکرده وهای خود

.دستمزدها يشان به انحا مختلف به اعتراضات خود ادامه خواهند داد  

کارخانه ها در شهر کارگران سايرن نساجی کردستان، ازاعتراضات کارگراآزاد کارگران ايران ضمن حمايت ازاتحاديه 

  خواهان پايان دادن به مسئله ،سنندج ميخواهد تا به اعتراض کارگران نساجی کردستان بپيوندند و در صفوفی بهم فشرده

. تعويق دستمزدها و ساير بی حقوقی های تحميل شده بر کارگران شوند  

 بهم پيوستگی اعتراضات  گام مهمی برای،ترک کارگران کارخانه های سنندجدر اين راستا برگزاری مجمع عمومی مش

. ايران خواهد گذاشتمبارزات کارگران در سراسرترديد تاثيرات تعيين کننده ای برخواهد بود و بی اين شهرکارگری در  

زنده باد همبستگی کارگری        زنده باد جنبش مجمع عمومی  

۵/١٣٨٧ /١٤اتحاديه آزاد کارگران ايران   
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